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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је јачање компетенција стручних радника код пружаоца
услуга ( центар за породични смештај и усвојење) и у ценнтру за социјални рад за
обезбеђивање квалитетне услуге смештаја у другу пороицу за одрасле и старије
кориснике. Истовремено, остваривање овог циља доприноси развоју квалитетних
услуга у систему социјалне заштите за одрасле и старије, повећава доступност услуге и
смањује ризик од институционализације корисника
Појединачни циљеви програма обуке:
1. Учесници разумеју и овладавају основним знањима о процесу старења,
старости,
важним променама у функционисању старије особе
2. Учесници стичу основна знања о дискирминацији и најчешћим тешкоћама у
функционисању старијих и њихових породица
3. Учесници разумеју и могу да објасне концепт квалитета живота старијих и да га
доведу у везу са концептом људских права и потреба
4. Учесници упознају и разумеју услугу смештаја у другу породицу за одрасле и
старије кориснике
5. Стицање основних вештина за реализацију стручних поступака које обавља
саветник за породични смештај одраслих и старијих у другу породицу
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Модул I – Старење и старост и квалитет живота старих
1.1. Старење и старост
1.2. Утицај старења на функционисање старијих
1.3. Интимност и сексуалност старијих
1.4. Злостављање и занемаривање старијих
1.5. Стереотпи, предрсауде у дискриминација стријих
1.6. Квалитет живота, потребе и људска права старијих
Модул II – Концепт услуге Смештај у другу породицу за одрасле и старије
2.1. Циљеви услуге и корисници

2.2. Принципи услуге
2.3. Организација услуге
2.4. Активности у услузи
2.5. Актери, улоге и одговорности
2.6. Ефекти услуге
Модул III – Знања и вештине саветника
3.1.Процена компетенција друге породице
3.2.Избор породице за конкретног корисника
3.3.Припрема корисниак за смештај
3.4.Планирање у услузи
3.5.Интервенције на очувању безбедности корисника
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм обуке развија следеће компетенције:
1. Знања и разумевање процеса старења и старости, промена у спосбностима
понашању које старост собом носи али и услед присутва хроничних болести
2. Разумевање концепта квалитета живота и посебно квалитета живоат старијих
3. Унапређење знања и вештина о потребама старијих и њихово довођење у везу са
људским правима старијих
4. Препознавање и освешћивање стереотипа и предрасуда о старијим
5. Упознавање и разумевање концепт ауслуге смештаја у другу породицу за
одрасле и старије
6. Стицање и унапређење постојећих знања и вештина за основне конкретне
стручне послове које обавља саветник
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Циљна група су сви професионалци и сарадници у социјалној заштити који пружају услуге
одраслим и старијим особама ( центар за породични смештај и усвојење) и центaр за
социјални рад
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Подршка одраслим и старијим особама. Крајњи корисници програма су корисници
социјалне заштите: одрасли и стари, друге породице које обезбеђују услугу
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Завршене основне академске студије у оквиру друштвено- хуманистичких радова
(социјални рад, психологија, педагогија, андрагогија и специјална едукација и
рехалибитација)
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Програм обуке се реализује у форми семинара са укупно 18 сати обуке. Оптимална
релаизација програма је 3 дана.

